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        РАЗДЕЛ   І. 
 

       1.Обективен анализ на състоянието на дейността  на ДГ №3 „Звездичка“- O-на Варна 
 

През учебната 2020/2021 г. детска градина №3 „Звездичка” функционира  
 със седем  групи и  с капацитет от 175  деца. 
          Дейността на ДГ №3 “Звездичка“  през учебната 2020/2021  г. протече съгласно 
залегналите в годишния план задачи и в изпълнение на основната цел: „Формиране на 
личностни качества, ценности и мотиви за интелектуално,емоционално, социално, духовно-
нравствено и физическо развитие на децата в съответствие с потребностите и интересите им.” 
 
          Подобряване и обогатяване на материално-техническата база през уч. 2020-2021 г.: 
  - водогреен котел, въздуховодни тръби и отоплителни уреди; 
  - прохусмокачки , косачка за трева; 
   - офис столове и бюра за всяка група; 
  - интерактивна дъска. 
  - един телевизор; 
  - мебели за обособяване на STEM зони в групите; 
  - метални шкафове за архивиране; 
  - набавяне на постелъчен инвентар и балатум; 
  - празнични и спортни облекла; 

- дидактични и интерактивни игри и материали; 
 - частично боядисване на спални и занимални в групите и общи коридори в сградата.  
 
          Участие на ДГ „Звездичка” в проекти през учебната 2020/2021 г. 

 1. Програми на „Екоучилища“ и „Син флаг“- „Учим за гората“; Проект: „Големият лов на 
растения“.  

       2. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна 
възраст-модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи”. 

       3. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 2; 
       4.Прoeкт ИКТ на МОН; 

5. „Проект за предоставяне средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт 
и спортно-туристическа дейност“ на МОН; 
6. Проект на „Секторна стратегия за безопасност на  движението    по пътищата“ на 
Министерството на образованието и науката за периода 2021–2030 г. 

       
           Акценти в дейността на ДГ №3“Звездичка“ през изминалата 2020/2021 г. 

 
 Гъвкавост на управлението на детската градина в  постоянно променящата се среда и в 

съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното образование. 
  Реализиране на  държавните образователни стандарти и подготовка на децата за 

училище. 
  Поддържане на високо качество на възпитание и обучение чрез личностно-ориентиран 

подход към децата, и използване на съвременни иновационни модели и технологии 
осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал. 

  Повишаване   квалификацията   на   педагогическия   екип   в   отговор на променените 
и потребностите  налагани  от съвременното образование; 

 Създаване на  среда за SТЕАМ образование, стимулираща детската активност, 
творчество и откривателство.  

  Приобщаване  на деца със специални образователни потребности, в риск и деца с 
неприемвливо, социално поведение в институционалната среда; 



  Формиране на разширени компетентности у децата по отношение на гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

 Обновяване и модернизиране  на материално-техническата база. 
  Разширяване на партньорството между ДГ с  училището, родителската общност, 

държавните и общински институции и НПО.  
 

          Установените при проследяване постиженията на децата от подготвителнота група 
знания, умения и навици показват реалните възможности на децата и успеваемост - 98 % 
съобразно изискванията от ДОС по направления и ядра. 
          Заключенията и тенденциите от контролната дейност относно ефективността на 
обучението и възпитанието на децата и степента на овладяването на знанията и навиците са 
следните: 

 Децата от първа възрастова група са  адаптирани към средата в детското заведение. 
Формирани са  добри комуникативни умения дете-дете и дете-възрастен. Овладяни 
са   културно-хигиенни навици. Малчуганите участват в организирани 
педагогически форми и игри. 
 Подрастващите от подготвителните групи  са мотивирани да овладяват знания, 

усвояват компетентности включени в ДОС, интерпретират и оперират с 
информация, търсят приложение на знания и умения в житейски ситуации.  Развиват  
творческите си способности посредством учене чрез игра.  

 В образователната институция успешно и традиционно се възпитават у децата 
еколосъобразни модели на отношение и поведение към природната среда, както и  
здравословен стил и условия на живот.  

 Във всяка детска група е осигурена позитивна среда и  емоционален конфорт за игра, 
учене и труд, гарантиращи цялостното развитие на детето. 

 Учителите развиват своите дегитални компетентности, използват целесъобразно 
разнообразни  методи и ИКТ ресурси в педагогическите форми, което дава 
възможности за високо качествено възпитание и обучение на децата и  подготовка за 
училище. 

      
           Годишният комплексен план се планира и осъществява в съответствие със Стратегията 
на ДГ №3 - „Звезден път към бъдещето“ и нормативната уредба на МОН, но той в никакъв 
случай не покрива сложното множество от проблеми, които ще се решават в хода на учебната 
година. Поради този факт планът има отворен характер и подлежи на актуализация при всяка 
възникнала необходимост. 
 
      РАЗДЕЛ  ІІ 
  
      1.Мисия  на ДГ №3 “Звездичка”  

 
„Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“. 

Придобиване на съвкупност от компетентности и ценности, необходими за цялостно 
развитие на детската личност и успешно преминаване към училищното образование. 

 
2.Визия  на ДГ №3 “Звездичка” 

    Устойчива и конкурентноспособна образователна институция, осигуряваща 
емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище, с екип от високо отговорни 
личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на достойнството на децата. 

 
       



3. Цели , стратегии и приоритети в дейността  на  ДГ №3 
през учебната 2021 / 2022г. 

 
        Основна  цел: 
        Изграждане на функционална, позитивна и  иновативна образователна среда за 
предучилищно образование, възпитание, социализация и отглеждане на всяко дете. 
 
       Подцели: 
1.Създаване на среда за SТЕАМ образование. Успешна подготовка на детето за училище чрез 
използване на съвременни педагогически технологии и подходи.  
2.Развитие потенциала на всяко дете чрез съдържателни и игрови дейности и интегриране на 
различните видове детска активност.                      
3.Повишаване на професионално-педагогическата компетентност на целият екип по 
отношение на: прилагане на  иновативни подходи на възпитание и обучение; развитие на 
дигиталните умения. 
4. Приобщаване  на деца със специални образователни потребности, в риск и деца с 
неприемвливо, социално поведение в институционалната среда; 
5. Усъвършенстване на система от електронните технологии и средства за взаимодействие със 
семейната общност в здравни и епидемични условия.  
 
       Основни  приоритети в дейността на   детската градина 
1. Реализиране на държавните образователни стандарти в детската градина, както и на 
педагогическа дейност в електронна среда от разстояние с деца и родители при възникнала 
извънредна обстановка.   
2.Усъвършенстване педагогическото взаимодействие за гарантиране на  гражданското, 
здравното, екологичното и мултикултурното образование на децата.  
2.Оптимизиране  на  иновационните педагогически технологии, методи, средства и 
организация на обучението и възпитанието на децата. 
3.Изграждане на позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален 
комфорт за всяко дете, и прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  
4.Развитие на професионалните компетенции на педагогическия екип за осъществяване на 
иновативна педагогическа дейност в детската градина. 
5. Методическо и организационно подпомагане на  педагогически специалисти с малък опит, 
ориентирано към практиката. 
6. Активизиране  на  взаимоотношенията и контактите с родителите  и другите заинтересовани 
страни, основаващи се на доверие, толерантност, деликатност и взаимно подпомагане. 
7.Популяризиране на празници, добри практики и  екоинициативи  за  изграждане на 
позитивни нагласи и доверие към детското заведение. 
8.Обогатяване и естетизиране на материалната среда – нова визия и уникалност на ДГ. 
 

  РАЗДЕЛ   III            ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

      1.Педагогически ресурс - 16 педагогически специалиста 
    

Длъжност Магистър Бакалавър ПКС 

І ІІ III IV V 
Директор 

 
1  1     

Старши 
учители 

3   2   2 



Старши 
учители ПГ 

4 2  3  1  

Учител 5 1    3 1 

Ст.учител по 
музика 

1       

 
Общо: 

 
12 

 
4 

 
1 

 
5 

 
 

 
3 

 
4 

 
         
 
 
 
 
 
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ГРУПИ ЗА 2021/2022 УЧ.ГОДИНА 
 
 
Група I „Делфинче“                                                             Група IV „ Звънче“ 
Учители:Д.Стефанова ; Л.Кънчева                                     Учители: В. Баталова; Н. Боболова        
                                                                                     
 
Група II „Теменужка“                                                         Група IV „A“ „Мечо Пух“                                               
Учители:М.Михалева; Д.Атанасова                                   Учители: Е.Стоянова; В.Вълчева 
 
 
Група III „Моряче“ 
Учители: К.Симеонова; С.Христова                                   Група IV „Б“ „Слънчице“    
                                                                                                Учители: С. Георгиева; Е.Апостолова                       
  
Група III „А“ „Морско конче“                                            
Учители:Р.Желязкова и Б.Пенева                       
                                                     
                                                                                                 Учител по музика - 0,5: М.Йовчева                               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



          
КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ В ДГ №3 „ЗВЕЗДИЧКА“ 
Комисиите и работните групи са приети на Педагогически съвет с Протокол №6 /13.09.2021г. 

 

Kомисия за повишаване на квалификация 
Председател: E.Стоянова 
К. Симеонова, С. Христова, Р. Желязкова,  
М. Михалева   
Работна група за самооценяване 
Председател: E.Стоянова 
Софка Христова, Красимира Симеонова 
Любка Кънчева 

Екокомитет и екологично образование 
Председател: Д.Атанасова 
Б.Пенева, Н. Боболова, Д.Дянкова, В.Баталова 
Работна група за обобщаване на проследените 
постижения на всички деца в ДГ 
Бояна Пенева  
Радостина Желязкова 

 
Комисия Безопасни условия на труд   
Председател: Директор 
Зам. Председател: Р.Желязкова 
Членове:  К.Славова 
                 Ц. Георгиева 
                 

 
Работна група за естетическо оформяне на 
интериора      
Председател:  С. Георгиева ; Д.Дянкова ; 
Е.Апостолова  ;   Д.Стефанова 
 
    
 

Комисия по етика 
Председател:Е.Стоянова 
С.Георгиева 
Зоя Бучкова 

Комисия за работа по БДП,    
Председател:Д.Дянкова   
Баталова 
М.Михалева 
 

Комисия по физическо р-тие и спорт 
Председател:  С. Георгиева 
Членове: Баталова 
                 Д.Стефанова 
 

Комисия за работа с родители 
   Председател: Л. Кънчева 
   Членове:  Е.Апостолова 
                     Р.Желязкова   

Комисия за регистрация на дарения 
 Председател: Л. Кънчева 
 Членове: Д.Атанасова 
                  К.Славова 
                   

   Комисия - хигиена и здравно образование 
Председател: К. Симеонова  
Членове: Б.Пенева   
               М.с.Райчева  

Комисия по архивиране 
Председател: М.Михалева 
Членове:И.Цветанова 
                К.Славова               

  Комисия за защита при бедствия и аварии 
Председател:С. Христова   
Д.Атанасова 
К.Славова         
 
 

                    

                      
 Протоколчици: 
Педагогически съвети : Е.Стоянова   
Педагогически съвещания: Б.Пенева 
 
Общи събрания: Л. Кънчева 

 
Комисия за разглеждане на оферти 
Председател: К.Симеонова 
С.Георгиева 
К.Славова 
Е.Стоянова -резерва 
Летописна книга: С. Георгиева 

Отговорници: 
Превенция за закрила на децата в риск – 
Н.Боболова 
Работа за деца със СОП –кординатор  
Б.Пенева 

 
Табла във общи фоайета - учители по групи 
Мет.кабинет и дрехи – К. Славова 
Екостая и л-ра – Д. Атанасова 
Музикален салон– M.Йовчева, В.Баталова, Н. 
Боболова 


